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شرايط شركت در مناقصه :

 - 5موضوع مناقصه  :عمليات ترميم نوار حفاري شبكه جمع آوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه
 - 3شرح مختصري از مشخصات و مقادر كار :بر اساس اسناد مناقصه
 -3محل اجراي كار :استان هرمزگان – بندرعباس
 -4مبلغ برآورد كل كار :مبلغ برآورد 33/576/993/743 :ريال ( سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و نه ميليون و ششصد و شصت هـزار و پانصـد و لهـل
ريال )
( محل تامين اعتبار  :عمراني )
 -7مدت اجراي كار  54 :ماه
 -9رتبه و پايه پيمانكار  7 :رشته راه و باند
 -9كارفرما  :شركت آب وفاضالب استان هرمزگان
 -4دستگاه نظارت  :معاونت فني وتوسعه
 -6دستگاه مناقصه گذار  :شركت آب و فاضالب استان هرمزگان ( امور قراردادها )
 -53مبلغ ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار  :به مبلغ  5/974/333/333ريال ( يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت ميليون ريال )
كه ضمن بارگذاري تصوير آن در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) اصل ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار بايد به يكـي از صـورتهاي مشروحــه
زير تا پايان وقت اداري تاريخ  64/39/35در پاكت لفاف مناسب و الك و مهر شده ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار به نشاني بلوار ناصر  -جنب بيمارسـتان
شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان واحد دبير خانه تسليم شود.
الف -رسيد بانكي واريز وجه مزبوربه حساب شبا شماره  IR 933533334335535939547433تمركز وجوه سپرده نزد بانـك مركـزي بـه نـا شـركت آب و
فاضالب استان هرمزگان.
ب -ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما
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مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از آخرين تاريخ تسليم پيشنهادها بوده و بـراي سـه مـاه ديگـر نيـز قابـل تمديـد باشـد و عـالوه بـرآن
ضمانتنامه بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود .
 -55اسناد مناقصه از ساعت  54تاريخ  64/39/36تا ساعت  57تاريخ  64/39/59به فروش مي رسد.
 -53قيمت اسناد مناقصه  7/333/333ريال كه بايد به حساب جاري شـماره  3533634663333سـپهر بانـك صـادرات شـعبه گلشـهر بنـا شـركت آب و
فاضالب استان هرمزگان از طريق سامانه ستاد واريز گردد .
 -53لنانچه پس از خريد اسناد مناقصه مايل به مشاركت در آن نيستيد مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ  64/39/35به دستگاه مناقصه گذار اطالع دهيد .
-54آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ساعت  57مورخ  69/39/35از طريق درج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) مي باشد .
 -57نشاني محل فروش اسناد مناقصه :پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكـي دولـت ( سـتاد ) بـه آدرس
www.setadiran.ir

دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الز شامل پاكات الف  ,ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه فـوق

درج نمايند .
تذكر :كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق سامانه تـداركات الكترونيكـي دولـت (
ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir

انجا خواهد شد لذا تحويل پاكتهاي مناقصه به غير از پاكات ارزيابي كيفي صرفا" از طريق اين سامانه امكان پـذير

مي باشد و اين شركت هيچگونه مسئوليتي در ارتباط با تحويل پاكات مناقصه بصورت فيزيكي ندارد .
 -59درصورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيرا" برنده شده و يا قرارداد منعقده نموده ايد و هنـوز بـه سـازمان مـديريت و برنامـه
ريزي سابق اعال نشده  ،از ظرفيت ارجاع كار و تعداد كار مجاز شما تجـاوز مـي نمايـد مراتـب را كتبـا" بـه دسـتگاه مناقصـه گـذار و دفتـر امورسـازندگان و
پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق اطالع دهيد  .مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تاييد دفتر مذبور مي باشد  .در صورتي كه مراتـب فـوق
را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد ،پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي دو تا شش مـاه و در
صورت تكرار تا يكسال از فهرستهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق حذف و از ارجاع كارها محرو خواهيد گرديد.
 -59تما اسناد مناقصه  ،از جمله اين شرايط بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد وهمراه با پيشنهاد قيمت در سامانه بارگذاري شود .
 -54تاريخ بازگشايي در ساعت  53مورخ  64/39/33محل سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان مي باشد و حضور يك نفـر نماينـده از طـرف
هر يك از پيشنهاد دهندگان ( با ارائه معرفي نامه )در جلسه افتتاح پيشنهاد ها آزاد است .
-56اسناد و مدارك مناقصه كه از طريق سامانه تداركات الكترونيكـي دولـت (سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir:

در اختيـار داوطلبـان مشـاركت در

مناقصه قرار داده است بايد بر طبق شرايط مناقصه و دعوتنامه آن و نيز ساير دستورالعملها و مقررات  ،تكميل و تنظيم شده و همراه ساير مـدارك درخواسـتي
در پاكتهاي "الف" و "ب" و ج به ترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر در سامانه درج گردد.
 -61-6اسناد و مداركي كه بايد در پاكت" الف" ارائه شود عبارتند از :
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الف – تصوير تضمين شركت در فرايند ارجاع كار كه بايد طبق شرح مندرج در ماده  53تهيه گردد .
اصل ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار بايد تا پايان وقت اداري تاريخ  64/39/35در پاكت لفاف مناسب و الك و مهر شده ( الـف ) بـه دسـتگاه مناقصـه
گزار به نشاني بلوار ناصر  -جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان واحد دبير خانه تسليم شود.
 -61-2اسناد و مداركي كه بايد در پاكت" ب" به همراه ديگر مدارك بشرح ذيل ارائه شوند عبارتند از :
ب -گواهي نامه احراز صالحيت  ،فر خود اظهاري اعال كارهاي در دست اجرا  ،فر ظرفيت آماده بكار  ،تائيده رتبه برابر اصل از سازمان مديريت و برنامه
ريزي كشور  ,تمامي اسناد و نقشه هايي كه تحت عنوان اسناد مناقصه دريافت شده و مهر و امضاء گرديده است و مشخصات فني خصوصي ,شرايط خصوصي
مناقصه و پيمان ضميمه  ,فهرست مقادير و قيمت هاي واحد برآوردي كار  ,همراه با دستورالعملهاي نحوه ي پرداخت قيمت ( اين دستورالعملها در مواردي
كه از فهرست هاي پايه استفاده مي شود همان شرح كليات و سرفصلهاي فهرست بهاي پايه مربوطه خواهد بود)  ,دعوتنامه شركت در مناقصه  ,رونوشت
برابر با اصل اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور ( آخرين آگهي تغييرات قبل و بعد
از اخذ صالحيت ضميمه گردد )  ,مدارك مربوط به شماره اقتصادي و شناسه ملي  ,گواهي امضا ،كپي تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي صاحبان
امضاي مجاز و كپي شناسنامه پدر افراد مزبور  ،مدارك مربوط به داشتن كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه  ،مدارك مربوط به داشتن
تجهيزات يا ماشين آالت آماده يا در دسترس  ،مدارك مربوط به داشتن قدرت مالي و پشتيباني  ،مدارك مربوط به حسن سابقه در كارهاي قبلي و فقدان
سوء پيشينه ي حرفه اي  ،ساير مدارك مورد لزو كه در اسناد مناقصه ذكر شده است .
تبصره:بديهي است تصوير برابر اصل مدارك حقوقي شركت كننده از قبيل اساسنامه-روزنامه رسمي-گواهي تغييرات –كد اقتصـادي-اسـناد سـجلي دارنـدگان
امضاء مجاز تعهدآور و گواهي احراز صالحيت الزامي مي باشد .همچنين شايان ذكر است گواهي نمونه امضـاء صـاحبان امضـاء مجـاز وتعهـدآور مناقصـه گـران
توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي به شرح فرمت پيوست الزامي مي باشد .
-61-9اسناد و مداركي كه بايد در پاكت "ج" ارائه شود عبارتند از :
ج -برگ پيشنهاد قيمت ،اوراق و جداول تكميل شده تجزيه بهاء (آناليز بهاء ) كه بايد طبق فر ارسالي تكميل شده  ،نا پيشنهاد دهنده و تـاريخ و نشـاني
وي و ساير مدارك مورد لزو كه در اسناد مناقصه ذكر شده است .
شركت كنندگان در مناقصه  ،مي بايست اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه ( الف  ،ب و ج ) تهيه و به صورت فايلهااي
 pdfدر سامانه ستاد درج نمايند .
-33اسناد ارزيابي كيفي (توان اجراي كار) به همراه مدارك مورد نياز جهت ارزيابي مي بايست به صورت فيزيكي همراه پاكت ( الف) به دسـتگاه مناقصـه گـزار
تسليم شود .
-35هر يك از مناقصه گران كه نسبت به مفهو اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشد بايد حداقل يك هفته قبل از پايان مهلت تحويل پاكت مراتب را
كتبا" به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد .
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 -33پيشنهادهاي ارائه شده با مبلغ بيش از حد مجاز طبق بخشنامه شماره  69/5333796مورخ  69/33/35به شرطي مورد بررسي قرار مي گيرند كه اوراق
و جدولهاي تجزيه بهاء همراه با پيشنهاد قيمت ارائه شده باشد .
 -33پذيرش پيشنهاد قيمت مناقصه گران با مينـوس و پلـوس بـاالي  53درصـد بـر اسـاس تبصـره مـاده  53آئـين نامـه مستندسـازي مناقصـه بـه شـماره
/534693ت 33693/هـ مورخ  47/6/7با ارائه آناليز بهاء بر عهده كميسيون معامالت ميباشد.
 -34هر گاه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند  ،طبق ماده  79آييننامه تشخيص صـالحيت پيمانكـاران سـاختماني  ،تاسيسـاتي و
تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد
 -37رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه  ،مشاركت در مناقصه و رعايت مهلت هاي مقرر  ،به سازمان مديريت وبرنامه ريزي اعال مي شود تـا بـا پيمانكـاران
متخلف براساس ضوابط مربوط رفتار شود .
 -39كليه كسورات قانوني اعم از بيمه و ماليات مربوط به اين پروژه بعهده پيمانكار مي باشد .
 -39لطفا" قيمت پيشنهادي خود را به صورت عدد و حروف و با درنظر گرفتن شرايط اسناد مناقصه اعال فرمائيد .
-34با توجه به ضرورت اجراي ماده  53و  46قانون كار و برابر دستورالعمل هاي شماره  39و  34روابط كار  ،انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منوط به ارائه طـرح
طبقه بندي مشاغل تاييد شده توسط اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي مي باشد.
 -36با توجه به ضرورت تائيد صالحيت ايمني پيمانكاران به موجب مواد 3و 3آئين نامه ايمني امور پيمانكاران مصوب  5346/6/7شوراي عالي حفاظـت فنـي ،
ارائه گواهي صالحيت ايمني مورد تائيد اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي توسط پيمانكاران الزامي مي باشد.
 -33حسب تكليف ماده  3قانون حداكثر استفاده از توان توليـدي و خـدماتي در تـامين نيازهـاي كشـور مصـوب  5365/37/35برنـده مناقصـه مكلـف اسـت
تجهيزات و لواز مورد نياز پروژه را پـس از مراجعـه بـه آدرس  : www.mimt.gov.ir\tavanmandiو مشـاهده فهرسـت توليـدات و خـدمات داخلـي و
درراستاي اجراي مفاد قانون ياد شده ( به ويژه ماده  4و  ) 7از هرگونه خريد خارجي و كاال و خدماتي كه نا آنها در فهرسـت مـذكور درج گرديـده خـودداري
نمايند .
-35پرداخت هزينه لاپ و تكثير سري اسناد قرارداد (پيمان) و هزينه درج آگهي مناقصه در روزنامه ( دو نوبت) به عهده برنده مناقصه خواهد بود
.

نام و امضاي مجاز مناقصه گذار
شهريار بلوكي

نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز
پيشنهاددهنده

مدير امور قراردادها

بندر عــباس  ،بلوار ناصـر,جنــب بيمارســتان شريعتي

پـــست الكترونيـكيinfo@abfahormozgan.com:

كــد پســتي  9654694797 :صــندوق پستي 5974:

آدرس وب سـايــت www.abfahormozgan.com:

تـلفن 33333549،33373743-44 :فـكس 33334354:

شماره پيامك 333334533:شناسه ملي53433347495 :

شماره60541/61 :
تاريخ6911/1/1 :
پيوست:

بندر عــباس  ،بلوار ناصـر,جنــب بيمارســتان شريعتي

پـــست الكترونيـكيinfo@abfahormozgan.com:

كــد پســتي  9654694797 :صــندوق پستي 5974:

آدرس وب سـايــت www.abfahormozgan.com:

تـلفن 33333549،33373743-44 :فـكس 33334354:

شماره پيامك 333334533:شناسه ملي53433347495 :

شماره60541/61 :
تاريخ6911/1/1 :
پيوست:

بندر عــباس  ،بلوار ناصـر,جنــب بيمارســتان شريعتي

پـــست الكترونيـكيinfo@abfahormozgan.com:

كــد پســتي  9654694797 :صــندوق پستي 5974:

آدرس وب سـايــت www.abfahormozgan.com:

تـلفن 33333549،33373743-44 :فـكس 33334354:

شماره پيامك 333334533:شناسه ملي53433347495 :

شماره60541/61 :
تاريخ6911/1/1 :
پيوست:

بندر عــباس  ،بلوار ناصـر,جنــب بيمارســتان شريعتي

پـــست الكترونيـكيinfo@abfahormozgan.com:

كــد پســتي  9654694797 :صــندوق پستي 5974:

آدرس وب سـايــت www.abfahormozgan.com:

تـلفن 33333549،33373743-44 :فـكس 33334354:

شماره پيامك 333334533:شناسه ملي53433347495 :

